
 

Διεύθυνση: Σμύρνης 27, Ηράκλειο     Τηλ: 2810 227051     www.kritestravel.gr     info@kritestravel.gr 
 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ 

5νθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στη Σύρο & μονοήμερη επίσκεψη στη Τήνο   
                                                        Από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου   
 

1η μέρα Πέμπτη 22/9  : Χανιά – Πειραιάς 

Μεταφορά στο  λιμάνι της Σούδας. Επιβίβαση και τακτοποίηση στις  καμπίνες μας  και αναχώρηση  για τον Πειραιά. 

Διανυκτέρευση εν πλω.   

2η μέρα  Παρασκευή 23/9 : Πειραιάς – Σύρος- Άνω Σύρος 

Νωρίς το πρωί θα φθάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά.  Αποβίβαση και επιβίβαση στο πλοίο της BLUE STAR FERRIES για 

το όμορφο νησί των Κυκλάδων, τη Σύρο. Άφιξη, επιβίβαση 

στο λεωφορείο που μας περιμένει και αναχωρούμε για το 

ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Το 

απόγευμα, ξεκούραστοι θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας 

στο νησί από την Άνω Σύρο. Κάποτε ήταν ένα οχυρό χτισμένο 

πάνω στα απότομα βράχια και προστάτευε τους κατοίκους 

της περιοχής από πειρατικές επιδρομές και άλλες επιθέσεις. 

Σήμερα, έχει διατηρηθεί τόσο καλά, που κάθε επισκέπτης 

έχει τη δυνατότητα να την εξερευνήσει και να απολαύσει 

αυτήν την μαγευτική, τελείως διαφορετική της αύρα από 

αυτήν της Ερμούπολης. Περνώντας μέσα από τα 

πλακόστρωτα δρομάκια της, θα παρατηρήσει κανείς πολλά μεσαιωνικά και καθολικά στοιχεία και επιρροές από την 

κυριαρχία των Βενετών τον 13ο αιώνα, σε ένα περιβάλλον καθαρά κυκλαδίτικο. Το πιο ψηλό σημείο της πόλης είναι 

ακόμα ο Καθολικός Καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου (ή Σαν Τζώρτζης). Από το σημείο αυτό, όταν ο ουρανός είναι 

καθαρός, μπορούμε να δούμε την Τήνο, τη Δήλο, την Πάρο και τη Νάξο. Η βόλτα αυτή θα σας χαρίσει απλόχερα 

μαγικές εικόνες που σίγουρα θα θυμάστε για πάντα: αυλές γεμάτες βουκαμβίλιες, μικροσκοπικές εκκλησίες, γραφικά 

ταβερνάκια και μικρά μαγαζιά, τέλεια διατηρημένες εξώπορτες των σπιτιών και φυσικά πολλά ιστορικά μνημεία που 

αξίζουν την προσοχή σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.  

3η μέρα Σάββατο 24/9 : Γύρος του νησιού- Ερμούπολη 

Πρόγευμα σε μπουφέ. Σήμερα θα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το νησί που μας φιλοξενεί. Θα πραγματοποιήσουμε τον 

γύρο του νησιού ξεκινώντας νότια, από τον όμορφο Φοίνικα που απέχει 12 

χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμούπολη. Στην αρχαιότητα, ήταν 

λιμάνι των Φοινίκων, από τους οποίους πήρε και το όνομά του. Συνεχίζουμε για την 

γραφική Ποσειδωνία. Παλαιότερα ήταν γνωστή ως Ντελαγκράτσια – έτσι την 

αναφέρει και ο Μάρκος Βαμβακάρης στο πασίγνωστο ρεμπέτικο «Φραγκοσυριανή». 

Το λατινογενές αυτό όνομα προέρχεται από την καθολική εκκλησία Μαρί ή Μαντόνα 

Ντέλλα Γκράτσια (Madonna Della Grazia), που είναι αφιερωμένη στην Παναγία της 

Χάριτος και βρίσκεται στο χωριό. Το όνομα Ποσειδωνία δόθηκε στον οικισμό από την 

ομώνυμη αρχαία πόλη, που πιστεύεται πως ήταν χτισμένη στο σημείο αυτό. Ο 

οικισμός της Ποσειδωνίας, είναι από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά θέρετρα της Σύρου, χαρακτηρίζεται από τις 
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αρχοντικές επαύλεις που είναι χτισμένες εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου που 

διασχίζει το χωριό. Πρόκειται για τις εξοχικές κατοικίες των αρχόντων της 

Ερμούπολης, που χτίστηκαν σε σχέδια νεοκλασικού ρομαντισμού στα τέλη του 

19ου αιώνα, οι περισσότερες ανάμεσα στο 1850 και το 1880. Συνεχίζουμε για τον 

γραφικό Μέγα Γιαλό με την αμμουδερή παραλία και τα κρυστάλλινα νερά. 

Επόμενος μας σταθμός το παραδοσιακό εργαστήριο παραγωγής λουκουμιών. Είναι 

το νερό της Σύρου που κάνει τα λουκούμια τόσο νόστιμα, υποστηρίζουν οι ντόπιοι 

ζαχαροπλάστες. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε επίσκεψη – προσκύνημα στην Ι.Μ. 

Αγίας Βαρβάρας η οποία δεσπόζει εντυπωσιακά στο λόφο του Κινίου από το 1900 

και λούζεται καθημερινά από το μοναδικό σε ομορφιά και αρμονία χρωμάτων 

ηλιοβασίλεμα.! Κτισμένη από τον Υδραίο Γέροντα Ιωακείμ Πολίτη,  η Ι. Μ.  της 

Αγίας Βαρβάρας αποτελεί ένα ανεκτίμητο κόσμημα για το νησί της Σύρου. Από την 

πρώτη στιγμή οι επισκέπτες παραδίδονται στη μεγαλοπρέπεια της, στην επιβλητική μορφή της Αγίας Βαρβάρας, μέσα 

από τις αριστοτεχνικές αγιογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό της και απεικονίζουν τα πάνδεινα μαρτύριά της, στη 

γραφική της τοποθεσία, στην απόλυτη γαλήνη της και τέλος στην καλοσύνη των δυο μοναχών που τη συντηρούν με 

ευλάβεια μέχρι και σήμερα. θα ξεναγηθούμε στην πρωτεύουσα της Σύρου, την Ερμούπολη. Αξιοθέατα όπως 

μαρμαροστρωμένοι δρόμοι, ψηλοτάβανα νεοκλασικά κτίρια, αύρα ιστορική, σας περιμένουν: το Δημαρχείο του 19ου 

αιώνα στην κεντρική πλατεία, έργο του Τσίλερ, και γύρω του το περίφημο θέατρο Απόλλων, η λέσχη Ελλάς, ο 

κινηματογράφος Παλλάς, το μέγαρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου. Στο εσωτερικό τους θα ανακαλύψετε την 

ομορφιά του χθες: σκάλες-κομψοτεχνήματα και θαυμάσιες τοιχογραφίες. Συνεχίζουμε με επίσκεψη- προσκύνημα στον 

Ι.Ν Αγίου Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται στη συνοικία Βαπόρια και είναι ο 3ος αρχαιότερος Ιερός Ναός της Ερμούπολης. 

Θα σας πλημμυρίσει δέος  βλέποντας το μαρμάρινο τέμπλο, το δεσποτικό θρόνο, 

τους πολυελαίους από την Τεργέστη. Θα δούμε το πρώτο θέατρο – όπερα της 

Ελλάδας, το πρώτο γυμνάσιο της νέας Ελλάδας, το μοναδικό Δημαρχείο στη 

μαρμάρινη πλατεία Μιαούλη, το μνημείο του «άταφου αγωνιστή» και θα 

οδηγηθούμε μέσω της αγοράς στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου για να 

θαυμάσουμε την ομώνυμη αυθεντική εικόνα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ 

Γκρέκο).  Η εικόνα βρίσκεται στην εκκλησία από το 19ο αιώνα, αλλά μόλις το 1983 

αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για αυθεντικό, νεανικό έργο (1562-1564) του 

μεγάλου ζωγράφου. Η Κοίμηση της Θεοτόκου χτίστηκε το 1828-29 και είναι η δεύτερη παλαιότερη εκκλησία στην 

Ερμούπολη μετά τη Μητρόπολη, τη Μεταμόρφωση του Σωτήρα (1824). Είναι τρίκλιτη βασιλική και εξωτερικά είχε 

ανοιχτές τοξοστοιχίες, που σήμερα έχουν κλειστεί με σιδερένια υαλόφρακτα παράθυρα. Κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, στις 23 Οκτωβρίου 1943 βόμβα κατέστρεψε το Ιερό Βήμα της Κοίμησης της Θεοτόκου σε ώρα 

Λειτουργίας. Κάποιες εικόνες στην Κοίμηση της Θεοτόκου είναι αφιερωμένες από σωματεία και συντεχνίες, όπως η 

εικόνα των Σαράντα Μαρτύρων του Δ. Κωσταράκη, αφιερωμένη από τους αχθοφόρους του ναυπηγείου το 1863 και η 

εικόνα του Αγίου Αντωνίου, έργο του ιερέα Δ. Μιχάλοβιτς, από το σινάφι των μπουργουζήδων (τρυπανιστών) του 1872.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.  

4η μέρα Κυριακή 25/9 : Σύρος- Τήνος- Σύρος 

Πρωινό σε μπουφέ στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραστοι θα πάρουμε το πλοίο της BLUE STAR FERRIES για να 

επισκεφθούμε το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων, την Τήνο, το νησί της Μεγαλόχαρης αλλά και γενέτειρα 

μεγάλων καλλιτεχνών όπως του Γιαννούλη Χαλεπά, Νικηφόρου Λύτρα. Μεταφορά στον Ι.Ν. της Παναγίας 

Μεγαλόχαρης με τη Μυροβλίζουσα εικόνα της Παναγίας. Ο ναός της Παναγίας της Τήνου κτίστηκε σε σημείο όπου 
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βρέθηκε εικόνα της , κατά τη θρησκευτική παράδοση μετά από σχετικά οράματα της μοναχής Αγίας Πελαγίας. Η εικόνα 

ανακαλύφθηκε μετά από ανασκαφές στις 30 Ιανουαρίου 1823. Σχετική παραμονή και ελεύθερος χρόνος στη διάθεση 

σας για προαιρετικό φαγητό ως την ώρα αναχώρησης μας για την επιστροφή μας στη Σύρο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο 

μας, διανυκτέρευση.  

5η μέρα Δευτέρα 26/9 : Σύρος- Ηράκλειο- Καστέλι Κισσάμου 

Πρωινό σε μπουφέ. Ελεύθερος χρόνος ως την ώρα μεταφοράς σας στο λιμάνι της Σύρου. Αναχώρηση με το ταχύπλοο  

της MINOAN LINES, το SANTORINI PALACE στις 12:00 για το Ηράκλειο με ενδιάμεσους σταθμούς τη Μύκονο , την Πάρο, 

τη Νάξο και τη Σαντορίνη  . Μεταφορά στο Καστέλι Κισσάμου.  

 

 

 

Τι σας προσφέρουμε : * Εισιτήρια πλοίου Χανιά – Πειραιάς  σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες, *Εισιτήρια πλοίου 

Πειραιάς – Σύρος και Σύρος– Τήνος-Σύρος σε οικονομική θέση με την BLUE STAR FERRIES, * Εισιτήρια πλοίου Σύρος– 

Ηράκλειο σε οικονομική θέση με MINOAN LINES, * 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο σε δίκλινα δωμάτια  με πρωινό 

*Μεταφορές βάσει προγράμματος *Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας *Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν 

περιλαμβάνονται: *Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Φόρος διαμονής 3 € / δωμάτιο/ διανυκτέρευση  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
 

Πληροφορίες εγγραφές: 
Στα γραφεία της Ι.Μ.Κισάμου & Σελίνου  στο τηλ.: 28220-22018, εσωτ. 5 

 κ. Μποτωνάκης Μανόλης  
 Krites travel Τμήμα προσκυνηματικών εκδρομών «ΒΙΒΛΟΣ» 

τηλ : 2810227051 
Παρακαλώ διαβάστε τους παρακάτω όρους συμμετοχής τους οποίους και αποδέχεστε με την εγγραφή 

σας :  Προκαταβολή 150 €  για κάθε εγγραφή  και εξόφληση τουλάχιστον δέκα μέρες πριν την αναχώρηση .  To 

γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια αποσκευών καθώς προσωπικών αντικειμένων και τυχόν 

εξόδων που θα προκύψουν από αυτά.*Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας εκδρομέων δεν έχει καμία απολύτως 

υποχρέωση οικονομικής φύσεως *Σε περίπτωση απεργιών, καθυστερήσεων δρομολογίων,  αλλαγή προγράμματος 

λόγω τοπικών συνθηκών , το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη αλλά ούτε και οικονομική επιβάρυνση 

εφόσον από τα παραπάνω δημιουργηθούν επιπλέον έξοδα. Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει , το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν 

ευθυνών έναντι των πελατών του , που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του 

οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, καθώς και επαναπατρισμό 

συνέπια πτώχευσης. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεση 

του ταξιδιώτη στο λογιστήριο του γραφείου μας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα 

επιθυμητά ποσά , την οποία  το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα . Μια εβδομάδα πριν από την αναχώρηση σας 

θα  δοθεί ενημερωτικός φάκελος με όλες τις πληροφορίες της εκδρομής .  

Η σειρά των επισκέψεων , μπορεί να διαφοροποιηθεί , χωρίς να παραλείψουμε οτιδήποτε από τα 

παραπάνω .  

Τιμή ανά άτομο  : 415 €       

 Μονόκλινο δωμάτιο : 455 € 
 


